POLÍTICA DE MEDI AMBIENT
La Direcció de JIMARAN S.L., conscient de l'impacte ambiental de la seva activitat, concentra
els esforços de seva organització en la minimització dels aspectes negatius i en la potenciació dels
aspectes profitosos per al medi ambient associats a la mateixa. Amb aquesta finalitat, està en procés
d’implantar en la seva organització un Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma UNE‐EN ISO
14001: 2004, orientat als següents compromisos:










Formar a les persones que treballen en nom de l'organització per fomentar el seu sentit de
responsabilitat en la repercussió de la seva activitat sobre el medi ambient i la seva
participació activa en el desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental, assegurant la
millora contínua del mateix.
Identificar, divulgar i assegurar el compliment de la legislació i de la reglamentació ambiental
vigents que afecti les seves activitats, així com altres requisits que l'empresa subscrigui a aquest
efecte.
Fomentar l'ús racional dels recursos naturals i promoure la sostenibilitat de les activitats
realitzades.
Establir estratègies davant el canvi climàtic.
Encaminar la gestió ambiental dels seus centres de treball cap a la prevenció de la
contaminació, els aspectes relatius al control del consum de recursos naturals, la correcta
gestió de residus, la reutilització dels materials i la protecció de la vegetació, així com disposar
dels mitjans i establir les mesures necessàries per a la prevenció d'accidents ambientals en els
mateixos.
Implantar canals de comunicació amb els seus treballadors, clients, proveïdors i altres grups
d'interès sobre la repercussió de la seva activitat sobre l'entorn.

És responsabilitat de tota l'organització el compliment dels compromisos definits en la present
Política, la qual ha de constituir el marc de referència per establir i revisar periòdicament els objectius
de l'organització a tots els nivells, amb l'objecte d'assegurar l'eficàcia i avaluar l'acompliment del
Sistema de Gestió Ambiental.
La present Política forma part de la revisió del Sistema de Gestió Ambiental per la Direcció i és
comunicada a tots els treballadors de l'organització. La Direcció assumeix el compromís d'assegurar que
la Política de Medi Ambient és implantada i mantinguda, per la qual cosa estableix i facilita els recursos
necessaris en tots els nivells de l'empresa.
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